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É com alegria renovada que trazemos ao público, nesse momento de apreensão no 
contexto universitário brasileiro, em função dos problemas relativos às verbas públi-
cas, o segundo número do volume 67 da revista Arquivos Brasileiros de Psicologia, 
com dez artigos inéditos e um texto, este inédito em português, na Seção Aberta.

A pesquisa e a aplicação da psicologia estão no centro do interesse de autores de alguns 
dos artigos deste da ABP. Em “A Teoria do Manejo Coordenado do Sentido na pesquisa psi-
cológica”, os autores têm como objetivo demonstrar a possibilidade de operacionalização 
de uma teoria de comunicação (CMM) em investigações na psicologia, considerando os 
recursos que oferece à construção de sentidos; o artigo “Reflexões heideggerianas sobre 
técnica, liberdade e práticas psicológicas clínicas” propõe uma reflexão crítica sobre as ten-
dências cientificistas e tecnicistas da psicologia clínica, a partir de uma orientação fenome-
nológico-existencial; em “Psicologia Escolar na Educação Superior: panorama da atuação 
no Brasil”, as autoras discorrem sobre as características das ações praticadas atualmente 
pelos psicólogos escolares e sugerem a aplicação de um modelo que oriente a estruturação 
e funcionamento dos Serviços de Psicologia; no artigo “Exploração sexual e rede de prote-
ção na perspectiva da vítima”, as autoras problematizam o alcance efetivo da rede existente 
com base da investigação da percepção de vítima sobre a violação e sobre os recursos dos 
quais dispõe frente a ela; os resultados do estudo apresentado em “Luto e enfrentamento 
em famílias vitimadas por homicídio” mostram algumas das práticas usadas frente à perda, 
nesse contexto, e indicam a necessidade de construção de políticas destinadas a ampliar 
a rede social dessas famílias. Temas relativos à constituição do sujeito e à psicopatologia 
são abordados em alguns dos textos desta edição, de acordo com orientações teóricas e 
metodológicas distintas. No artigo “Subjetivação do corpo: entre devoração e abandono”, 
a construção da neurose e da psicose são pensadas a partir de vicissitudes da subjetiva-
ção das representações de devoração e de abandono, com base no conceito freudiano de 
desamparo original; em “Encontros sinistros: uma análise do filme Cisne negro”, valendo-
se de abordagem metodológica original de cenas desse filme, os autores trabalham a ques-
tão da inquietante estranheza ligada ao fenômeno do duplo. Em perspectiva diversa das 
questões psicopatológicas, alguns autores trabalham referidos à noção de transtorno de 
personalidade. Em “La psicopatía: Una revisión bibliográfica y bibliométrica” os dados do 
levantamento bibliográfico efetuado sugerem a necessidade de incluir, entre os critérios de 
diagnóstico de psicopatia, referências a algumas características, como o gênero; no artigo 
“Violência conjugal e funcionamentos patológicos da personalidade”, associando a violência 
conjugal a transtornos da personalidade, os autores trazem dados de estudo realizado na 
região metropolitana de Porto Alegre; o artigo “Conjugalidade e parentalidade: uma revi-
são sistemática do efeito spillover” ressalta as consequências dos distintos tipos de conflitos 
do casal para o desenvolvimento dos filhos, a partir de dados de literatura nacional e inter-
nacional, e assinala a escassez de pesquisas sobre o tema referidas à população brasileira. 
Por fim, esta edição de Arquivos publica uma versão inédita em português do texto de 
Jean-Louis Gault, psiquiatra e psicanalista radicado em Nantes, França, sobre o nascimento 
da ciência moderna, enfocando o estatuto do sujeito.

Esperamos contar com o interesse do leitor, aproveitando para agradecer a dedicação 
da equipe, a seriedade de nossos colaboradores, a confiança dos autores, a dispo-
nibilidade dos pareceristas e o apoio da instituição que a abriga, assim como, até 
agora, dos órgãos de fomento. Esses fatores contribuem para que a ABP mantenha 
sua qualificação de periódico generalista de alcance internacional.
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